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BOTILTAK - STRATEGIER OG TJENESTEINNHOLD.
AVLASTNING - MÅL, STANDARD OG TJENESTEINNHOLD

Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp sin merknad fra helse- og velferdskomiteen 8.9.2010:
Merknadsstillerne fastholder at tilfeller hvor man går utover 9 boliger pr. botiltak, fortsatt skal være
unntaket.
Merknadsstillerne forutsetter at det ikke benyttes noen form tvang i forbindelse med flytting av
brukere, og at enhver flytting av beboere må skje av egen fri vilje og av eget ønske.
Det fremgår av saken at det ikke kan forventes at kommunen tilbyr maksimal avlastningsopphold
(inntil 50 % av et kalenderår), dersom omsorgspersonen(e) avslår tilbud om kommunal bolig og
tjenester til den omsorgstrengende. Merknadsstillerne vil understreke at det tilbudet som er presentert
må være tilfredsstillende i forhold til brukers behov, før en slik praksis kan vurderes.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
DEM, MDG sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar følgende strategier for etablering av boliger for personer mellom 18 - 67 år med
funksjonsnedsettelse:
a) Botiltakene skal være kostnadseffektive.
b) Brukemedvirkning skal ivaretas.
c) Felles arena for å fremme sosial kontakt der det er ønskelig.
d) Boligen skal ha universell utforming.
e) Samlokaliserte boliger skal ha en fysisk utforming som legger til rette for fellesskap og
ivaretakelse av individuelle behov.
2. Bystyret vedtar tjenesteinnhold for brukere i botiltak, slik det fremgår av saksfremlegget.
3. Størrelsesbegrensningen på botiltak for utviklingshemmede opprettholdes som generell regel.
Unntaksvis kan man opprette boliger med flere brukere der dette er sambygginger/
nabobygginger med private aktører eller ved tilfeller hvor man ser betydelig faglig fordel med
større enheter. Uttalelser fra brukere og brukerorganisasjoner må vekstlegges. Slike tilfeller skal
behandles politisk.
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4. Ved planlegging av nye boliger bør man basere denne på vurderinger av brukerbehov,
driftsøkonomi og utvikling av gode fagmiljø. Man må inkludere brukerne tidligst mulig for
utvikling av individuelle løsninger i boligen, sett i relasjon til utviklingshemmingen.
5. På bakgrunn av resultatene i brukerundersøkelsen fra sommeren 2009 skal og må den
individuelle aktiviseringen av brukere opprioriteres av ansatte og ledere. Brukernes individuelle
interesser/ferdigheter skal kartlegges og videreutvikles i boligen Det skal skapes en sammenheng
mellom den enkelte brukers interessearenaer gjennom at personalet skal samarbeide nært med
pårørende, skole/dagtilbud og aktivitetstilbud. Boligen har ansvaret for dette. Det er et
lederansvar at bruker motiveres til videre utvikling av egne interesser.
6. Rådmannen iverksetter utvikling og oppstart av en kulturell ”spaserstokk” for denne
brukergruppen, tilsvarende de øvrige kultursatsningene innen skole, barnehage og eldreområdet.
7. Bystyret vedtar mål og innhold for omsorgspersoner som innvilges avlastning og innhold i
tjenestene for personer som er på avlastningsopphold, slik det fremgår av saksutredningen og
vedtaket.
8. Bystyret vedtar at tilbud om avlastningsopphold må være individuelt tilpasset, med fokus på
forutsigbarhet og individuelle behov.
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